מי זכאי להרשם:

לבית הספר התיכון מתקבלים בוגרי כיתות ט' ,אשר יעמדו בהצלחה בבחינות
הכניסה והמיון לבית הספר.

לפרטים והרשמה:

תיכון המכללה הטכנולוגית של חיל חימוש :טלפון03-9571441 ,03-9571998 ,03-9571989 :
טל/פקס03-9571989 :

ימים פתוחים:

ימים פתוחים יתקיימו במהלך חודש אפריל.
בחינות המיון יתקיימו בימי רביעי בין השעות.14:30-08:00 :

יש לתאם הגעה למבחנים מראש.

בחינה

נושאי הבחינה

מתמטיקה

פעולות בשברים ,פעולות בביטויים
אלגבריים ,חזקות ,משוואות ממעלה ראשונה
וטריגונומטריה

 30דק'

אנגלית

זמנים בסיסיים (,)present simple + past simple
קטע קריאה קצר ()A short unseen

 30דק'

עברית

קריאת טקסט והבנתו ופירושי מילים

 30דק'

המכללה הטכנולוגית
של חיל החימוש

משך הבחינה

איך מגיעים למכללה?
במה עליך להצטייד לימי המיון

עליך להצטייד במסמכים הבאים:

תעודות כיתה ח' ו-ט' (מקור  +צילום).
תעודות זהות של ההורים (מקור  +צילום).
שתי תמונות דרכון.
המלצות (אם קיימות).
אבחונים פסיכולוגיים/ניורולוגיים (אם קיימים).
תעודת עולה של אחד ההורים בה רשום המועמד (במידה והנך עולה חדש).

המכללה ממוקמת בבה"ד  20בצריפין ,בסמוך לראשל"צ.
ניתן להגיע בדרכים הבאות:
מתחנה מרכזית ראשל"צ  -קו  11עד "שער ראשון" ומשם קו 6א עד לבה"ד .20
מתחנה מרכזית תל אביב  -קו  156ישירות למחנה צריפין (עד  08:00בבוקר בלבד)
מתחנה מרכזית רמלה  -קוים  461 ,451עד צומת ניר צבי.
מצומת ניר צבי  -הליכה קצרה עד שער "ירושלים".
מתחנת רכבת מרכז  -ישירות למחנה צריפין (כל יום א'),
קו ( 155עד שעה  10:00בוקר בלבד).

מידע והרשמה למכללה  -גם באינטרנט:
www.himushschool.org.il
חפשו אותנו

החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ג

המכללה הטכנולוגית
של חיל החימוש
עולם חדש נפתח בפניך...
בוגר/ת כיתה ט',
בימים אלה את/ה עומד/ת על סף החלטה חשובה ,החלטה שתעצב את דרך חייך.
אני מזמין אותך לנקודת הזינוק לעתיד שלך.
המכללה הטכנולוגית של חיל החימוש מציעה לך מסלול המשלב לימודים עיוניים
וטכנולוגיים ושירות צבאי מאתגר בצה"ל.
במכללה תלמד/י מקצוע טכנולוגי מעניין ומתקדם ,לימודיך יחלו בכיתה י' והישגך
יובילו אותך מעלה ויאפשרו לך ,במידה ותעמוד בנתוני קבלה ,לסיים לימודיך בבית
ספרנו עם תואר הנדסאי.
אני קורא לך להצטרף לשורות "הלוחמים הטכנולוגים" בצה"ל ,ללמוד מקצוע
ולפתוח צוהר לקריירה מקצועית צבאית ואזרחית בתחומי עיסוק מאתגרים.
אני וצוות המכללה מחכים לך.
דני ברכה סא"ל
מפקד המכללה

פרוייקט First

הישג מרשים לנבחרת התיכון בתחרות
 FIRSTהארצית  - 2012עלייה לרבע גמר.
השתתפות בתחרות בינלאומית  -פרויקט FIRST
פרויקט לבניית רובוט ( )FIRSTהינו תחרות בינלאומית לקידום המדע הטכנולוגי.
התלמידים מתמודדים עם ידע מקצועי ויישומי הנדרשים לבניית רובוט אשר
ישתתף בתחרויות מול בתי ספר בארץ.
התחרות מקנה לתלמידים אפשרות לגשת לפרויקט ברמה של  5יחידות לימוד.

כל מסלולי הלימוד פתוחים בפניך:
 .1הנדסת מכונות  -התמחות מכטרוניקה.
 .2מערכות ייצור ממוחשבות בהתמחויות:
* מערכות מכונות רכב.
* חשמל ואלקטרוניקה ברכב.

מה עוד?

שבוע הלימודים הינו בין הימים א'-ה' .לצד בית הספר קיימת פנימייה בה שוהים התלמידים.
בפנימייה מערכת מגוונת של פעילויות חינוך ,חוגים ,עזרה בשיעורי בית ופעילויות חברתיות.
השהות בפנימייה חינם

לימודי המשך:

תלמידים מתאימים יוכלו להמשיך לימודיהם מהתיכון ללימודים על-תיכוניים .לקראת תואר
טכנאי והנדסאי מוסמך.

צה"ל בונה עלייך ומייעד לך מקום שהולם את כישוריך המקצועיים.
בצה"ל תשרת בהתאם למקצוע שתרכוש במכללה .כך תשיג ותק מקצועי וניסיון אשר
יאפשרו לך עמדת זינוק משופרת לקריירה האזרחית .בצבא תוכל לשרת בכל יחידה תמיד,
כמובן ,במסגרת חיל חימוש.
בנוסף ,פתוחה בפניך האפשרות להשתלב במסלול הקצונה של חיל החימוש ולהיות קצין
אחר  13חודשי שירות בלבד.

אז למה דווקא מכללת חיל חימוש?
לימודים יחודיים במקצועות אטרקטיביים.
סגל מורים מיומן ,מקצועי ומסור.
מעבדות וסדנאות משוכללות – חדשות.
עזרה אישית למתקשים בלימודים.
עזרה ראשונה במרפאת הבסיס.
קבלת ספרי לימוד.
קבלת מדי צה"ל (הלימודים מתקיימים במדים).
מימון השתתפות למסע לפולין (למתאימים).
נסיעות חינם באוטובוסים ורכבות.
מלגות.
ארוחות מלאות בחדר האוכל.

